Infobundel voor de ouders FASE ORANJE
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EEN WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste ouder(s), voogd
Zoals je via de media vernomen hebt, schakelen de scholen over naar fase oranje. Net de herfstvakantie
niet gehaald… jammer. Fase oranje gaat voor onze school in vanaf maandag 26 oktober.
Jammer genoeg brengt code oranje weer enkele vervelende veranderingen met zich mee.
In deze infobundel probeer ik de nieuwe richtlijnen die we via de veiligheidsdraaiboeken van de overheid
ontvangen hebben te vertalen naar onze school. Deze nieuwigheden staan aangeduid in fluogeel.
Nu is het keihard ervoor gaan en dat doen we door ons onherroepelijk aan de nieuwe
veiligheidsmaatregelen te houden… Iedereen. Op die manier kunnen we fase rood vermijden want
hiernaar willen we écht niet terug. Maar belangrijker: door de nieuwe veiligheidsmaatregelen strikt toe
te passen keren we hopelijk vlug terug naar fase geel.
Wat er gebeurt op andere plekken binnen onze gemeente hebben we niet in de hand maar we kunnen
beginnen met zorg te dragen voor onze school en haar “bewoners”. En als het zo vlot en - over het
algemeen - correct verliep zoals de voorbije periode kunnen we dit enkel toejuichen. Dit geeft ons
Zandloperteam moed om er elke dag weer met de glimlach in te vliegen want ook dit schooljaar maken
we - ondanks de afstand - samen school.
Behoud dit draaiboek want dit zal telkens we ons in fase oranje bevinden in werking treden. Het zal ook
op onze schoolwebsite onder de rubriek ‘info’ komen.
Ik wens je samen met je kind(eren) de komende periode veel goede moed. Draag zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groeten
Bérénice Noé
Directeur
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CORONACEL SCHOOLNIVEAU
De leden van de CORONAcel op onze scholen zijn
• Stephanie, onze administatief medewerker en vertrouwenspersoon,
• Juf Julie, onze zorgcoördinator,
• Juf Marijke van de Julesklas,
• Ikzelf.
Bij elke fase hoort een draaiboek op maat van de school dat door mij uitgeschreven wordt aan de hand
van de draaiboeken van de overheid en de risicoanalyse voorgelegd door de preventieadviseur.
De overgang naar fase oranje werd opnieuw besproken met de CORONAcel.
De veiligheid van leerlingen, ouders en personeel staat steeds centraal.
RISICOGROEP LEERLINGEN
Leerlingen die tot de risicogroepen behoren vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school
kan. Indien de leerling niet op school aanwezig kan zijn, volgt hij verder afstandsonderwijs.
Risicogroepen pediatrie:
https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op
school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. Dan kan je als ouder
een attest aan de behandelende arts vragen.
VERPLICHTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR IEDEREEN OP SCHOOL
De belangrijkste maatregelen zijn:
•

Contactbubbels
è Kleuteronderwijs + lager onderwijs:
De klas is de contactbubbel, zonder maximum aantal.
Tijdens de speeltijd zijn er buiten geen contactbubbels. De normale speelplaatswerking
blijft behouden. Bij hevig regenweer - wanneer de kinderen binnen spelen - geldt de
klasbubbel dus moeten de kinderen in hun eigen klas blijven.
Bij afwezigheid van een leerkracht dienen we het samenvoegen van de klassen te
beperken zodat de contactbubbels maximaal gerespecteerd blijven. Het vinden van een
vervangende leerkracht loopt op het moment zéér moeizaam, de voorbije weken heb ik
gemerkt dat er nauwelijks nog leerkrachten beschikbaar zijn. Bij afwezigheid van
meerdere leerkrachten kan indien nodig in samenspraak met de algemeen directeur
van de scholengroep besloten worden om over te gaan op de procedure van gedeeltelijke
sluiting wegens overmacht. Dit is echt enkel in nood, nl. dat naast de klasleerkrachten alle
andere personeelsleden werden ingezet en niemand meer beschikbaar is om de klas4

groep op te vangen of dat we geen twee klasgroepen op een veilige manier kunnen
samenvoegen).
•

Social distancing van 1,5 m2
è Kleuteronderwijs:
Enkel social distancing tussen personeelsleden. Social distancing tussen kleuterleerkracht
en kleuters is niet nodig.
è Lager onderwijs:
Social distancing van 1,5 m is verplicht tussen personeelsleden, alsook tussen leerkracht
en leerlingen. Altijd en overal dus ook tijdens de speeltijd, op uitstap,... Indien social
distancing niet gehanteerd kan worden, wordt een mondmasker gedragen.

•

Handhygiëne
De handhygiëne blijft één van dé BELANGRIJKSTE veiligheidsmaatregelen, het is écht de essentie
als we geen besmettingen willen.
Leer ook je kind thuis efficiënt de handen te wassen/ontsmetten.
Bij het betreden van het schooldomein dienen de handen steeds ontsmet te worden. Er is
alcoholische handgel voorzien aan de schoolpoorten en toegangsdeuren van het schoolgebouw.
De handgel wordt gedurende de dag wel uit de zon geplaatst dus is dit het geval, dan kan je je
handen ontsmetten aan de toegangsdeur.

•

Mondmasker en/of gelaatsscherm

Alle ouders dragen een mondmasker op het schooldomein, in het
schoolgebouw maar eveneens in de wachtzones buiten de school.
Wat is de afspraak voor het personeel?
è Kleuteronderwijs:
Een mondmasker is enkel verplicht indien social distancing tussen werknemers niet
mogelijk is.
è Lager onderwijs:
De leerkrachten hoeven het mondmasker niet te dragen in hun eigen zone, nl. 1,5 m
afstand van de leerlingen. Wanneer leerkrachten zich tussen de leerlingen begeven
dragen ze wel een mondmasker.
Leerkrachten dragen altijd een mondmasker tijdens de speeltijd (ook indien je afstand kan
houden blijft het mondmasker verplicht…).
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten een mondmasker dragen
è indien in hun klas een besmetting wordt vastgesteld (leerling of leerkracht),
è indien een leerling of leerkracht in quarantaine moet gaan (bv. omwille van een
besmetting in het gezin),
è wanneer er door het CLB andere virologische risico's worden vastgesteld.
Het mondmasker wordt dan gedragen gedurende een periode van 14 dagen,
zowel in de klas als op de speelplaats.
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•

Ventilatie
In onze nieuwbouw beschikken we over een nieuw ventilatiesysteem met permanente zuivering
van de lucht. Er zijn eveneens CO2-meters geïntegreerd.

•

Ouders op school
Ouders zijn enkel héél uitzonderlijk toegelaten op school, mits afspraak. We schakelen over op
telefonisch of digitaal oudercontact.
Wens je een leerkracht te spreken dan maak je een afspraak via het e-mailadres van de leerkracht.
Wens je onze administratief medewerker Stephanie te spreken dan kan je haar bellen op 09 372
71 53 of mailen naar secretariaat@zandloper.be. Wens je mij te spreken dan kan je me bereiken
op 09 372 71 53 of mailen naar directeur@zandloper.be.
Vrijblijvend kunnen ouders niet terecht op school.
Ouders die kinderen vroeger ophalen of later brengen, bellen aan de parkingdeur aan.

•

Isolatietermijn
Net als voor volwassenen wordt sinds 25 01 2021 de isolatietermijn voor besmette kinderen
verlengd tot tien dagen.

•

Hoogrisicocontact
Sinds 25 01 2021 worden lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind
als een hoogrisicocontact beschouwd. Tot nu werden ze nog als een laagrisicocontact beschouwd.
Hierdoor zullen veel meer kinderen worden getest.
Zat een leerling lager onderwijs indoor (klas, bus, eetzaal) naast (<1,5m gedurende > 15 minuten)
een leerling die positief testte, dan wordt deze als hoogrisicocontact beschouwd.

•

Meldingsplicht bij coronatest, quarantaine, ziekte
Steeds onmiddellijk melden indien je kind ziek is, in quarantaine moet of een coronatest heeft
ondergaan. Dit is héél belangrijk om het veilig te houden op school.
Je contacteert de school op 09 372 71 53 of secretariaat@zandloper.be.

INFRASTRUCTURELE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Er zijn op het schooldomein geen zones meer van toepassing.
Er zijn looprichtingen in de gangen en traphal. Indien je een afspraak hebt en het schooldomein betreedt,
gelieve de looprichtingen te respecteren, aub.
SCHOOLTOEGANG EN -UITGANG
•

Schoolbegin
De huidige toegangszones blijven behouden nl. kleuters dubbele poort, lagerschoolkinderen klein
poortje (Zandstraat).
è Kleuteronderwijs:
De kleuterouders begeleiden hun kleuter tot aan de STOP-streep in de wachtzone. Van
daaruit stapt de kleuter zelf naar de juf op de speelplaats.
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Je verlaat onmiddellijk de zone in en rond het schooldomein.
è Lager onderwijs:
Ouders van lagere schoolkinderen gebruiken bij voorkeur de kiss & ridezone zodat ze zelf
niet moeten uitstappen.
Indien je geen gebruik maakt van de kiss & ridezone, zet je je kind(eren) af en verlaat je
onmiddellijk de zone in en rond het schooldomein.
Onze leerlingen parkeren onze fiets in de overdekte fietsstalling.
•

-

Schooleinde
We blijven de ophaalzones toepassen omdat het afhaalmoment te grote groepen aan de
schoolpoort samenbrengt.
Waar worden de Zandloperkinderen opgehaald?
Deur Marieklas (kant parking naast de Julesklas): Julesklas (P - K1)
Dubbele poort dus hoofdingang: Rube en Rutjeklas (K2) en Regenboogklas (K3).
Zijpoortje (naast Julesklas): L1 en L2.
Parkingdeur (achterdeur schoolgebouw kant parking): L3 en L4.
Klein poortje straatkant: L5 en L6 + alle fietsers.
Moet je als ouder je kinderen ophalen op verschillende locaties, dan haal je eerst je oudste kind op
omdat onze oudere leerlingen zich vlotter van de ene naar de andere locatie begeven waardoor
ouders vlugger de zones kunnen verlaten.
De klasleerkrachten steken de leerlingen die alleen naar huis gaan over via de zebrapaden.
De parking wordt weer gebruikt door het personeel. Er zal wel een gedeelte afgezet zijn als
ophaalzone. Parkeren door ouders is niet toegestaan, m.u.v. de mindervalide parking. In dit geval
verlaat je deze parkeerplaats enkel als alle ouders en kinderen de parking verlaten hebben.

•

Aandachtspunt
De belangrijkste coronamaatregel is dat geen grote groepen mensen mogen samen komen, dus
blijf alsjeblieft niet socializen in de schoolomgeving, hoe verleidelijk ook.
Schoolomgeving = lengte van het schooldomein + parking + toegangszone parking.
Nog meer dan in fase geel, verwachten we in fase oranje dat elke ouder zijn verantwoordelijkheid
neemt: zet je kind af en verlaat de schoolomgeving. Haal je je kind op dan houd je ten alle tijden
1,5 m afstand van andere wachtende (groot)ouders.

TOILETGEBRUIK
Sanitair wordt gebruikt per contactbubbel.
Elke klas krijgt minstens één eigen toilet toegewezen.
Er mogen geen 2 leerlingen van een verschillende contactbubbel tegelijkertijd in de toiletruimte aanwezig
zijn. Dus L1 en L2 behouden het idee van het badeendje. Bij de andere klassen is dit niet nodig daar ze over
een eigen sanitaire ruimte beschikken.
7

De bestickering op de toiletdeuren zal afgeplakt worden. We voorzien geen jongens-/meisjestoiletten
maar klasbubbel-toiletten.
GEBRUIK KLASLOKAAL
Elke leerling heeft een vaste plaats. Die plaats kan uiteraard gewijzigd worden in functie van wijzigende
noden van de leerling of in functie van sociale interactie binnen de klasgroep.
Leerlingen mogen vrij circuleren in de klas in de zone van de leerlingen, niet in de zone van de leerkracht
die social dinstancing met de leerlingen moet respecteren.
We proberen het gemeenschappelijk gebruik van materiaal te beperken dus elke leerling krijgt aan het
begin van het schooljaar eigen verbruiksmateriaal. Je mag dit als ouder uiteraard ook zelf voorzien.
Klasmateriaal mag gemeenschappelijk gebruikt worden maar indien voldoende materiaal aanwezig zorgen
we eveneens voor vast klassikaal materiaal.
Aan het einde van de schooldag reinigt elke leerling zelf zijn/haar bank en stoel. In de kleuterklas doen de
juffen dit. De klasleerkracht ontsmet de deurklinken en lichtschakelaars.
Lessen levensbeschouwelijke vakken zullen plaatsvinden ofwel met de eigen klasgroep of klasdoorbrekend
in de refter waar de afstand van 1,5 m bewaard kan worden.
(HAND)HYGIËNE
Wanneer moeten de leerlingen en de personeelsleden de handen wassen?
- Onmiddellijk bij het betreden van de school.
- Bij het binnenkomen van de klas dus na elke pauze.
- Na elk toiletbezoek.
- Voor de maaltijd dus ook voor de pauzes.
- Voor het verlaten van de school dus voor ze naar huis of naar de BKO gaan.
De leerlingen doen dit reeds in de klas. De toezichters van de opvang zorgen hiervoor voor ze naar
De Vlinder gaan.
- Na het hoesten of niezen.
Heeft je kind een allergie, waardoor hij/zij veel moet niezen en hoesten, dan vermeld je dit héél
duidelijk op de medische fiche zodat je kind dicht bij de lavabo in de klas een plaats krijgt.
Blijf de correcte handhygiëne met je kind oefenen en hem/haar hierin sensibliseren. Een truukje: Wanneer
je ‘Lang zal ze leven…’ tot aan ‘Hiep, hiep hoeraaa’ zingt, verkrijg je de nodige tijdsduur van het handen
wassen.
In elk lokaal zijn er ontsmettende handgel, een reinigingsspray of -doekjes ter beschikking.
Het normale poetsschema treedt weer in werking, doch aanvullend met enkele aandachtspunten nl.
dagelijks ontsmetten van de gemeenschappelijke deurklinken/duwstangen, lichtschakelaars en
trapleuning.
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MIDDAGMAAL
Voor het kleuteronderwijs blijft de huidige refterwerking van kracht.
Voor de leerlingen van de lagere worden de maaltijden in de refter, doch enkel met de leerlingen van de
eigen contactbubbel, genuttigd. We mogen verschillende klasgroepen in de refter samenbrengen indien
de afstand van 1,5 m tussen de verschillende klasgroepen gerespecteerd wordt. Er zullen max. 3
klasgroepen tegelijkertijd in de refter aanwezig zijn. Leerlingen betreden de refter per klasbubbel en
ruimen op per klasbubbel of individueel. De toezichters reinigen de tafels en stoelen.
BUSVERVOER
Het busvervoer blijft behouden daar we reeds in fase geel strenge veiligheidsmaatregelen voorzagen.
-

-

Buschauffeur en (bus)begeleider (= in geval van uitstappen de leerkracht) dragen een
mondmasker.
Social distancing tussen de leerlingen op de bus hoeft niet doch wel tussen leerlingen en
personeel. We behouden zoveel mogelijk de klasbubbels of gezinsbubbels op de bus.
De eerste rij blijft leeg ter bescherming van de buschauffeur en begeleider.
De buschauffeur en begeleider stappen pas op nádat de kinderen opgestapt zijn. Bij het afstappen
van de bus stappen eerst de buschauffeur en begeleider uit en dan pas de kinderen. De leerlingen
mogen de buschauffeur en begeleider niet kruisen.
Dus voor de ochtend- en avondrit geldt dat Dirk en Inge afstappen aan elke halte en dan pas kan
je kind op- of afstappen.
De bus wordt overdag na gebruik van een klasbubbel grondig gereinigd (= contactpunten bv.
handgrepen, beschermers boven op leuningen ontsmetten). Op die manier is de bus gereinigd
voor elke rit.

ACTIVITEITEN
Vanaf 15 03 2021 zijn extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat
de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. Deze uitstappen mogen georganiseerd worden zonder
gebruik te maken van het openbaar vervoer én tijdens de uitstap mogen de leerlingen geen contact
hebben met andere mensen of klasgroepen.
Oudercontacten vinden enkel digitaal of telefonisch plaats. Indien dit voor je moeilijk ligt, ga je in overleg
met de klasleerkracht en zoek je naar een ‘veilig contact’ waar beide partijen zich in kunnen vinden.
De integratieactiviteiten tussen K3 en L1, alsook de peter- en meterschapsactiviteiten tussen L1 en L6 die
niet op afstand kunnen georganiseerd worden, worden opgeschort.
De kinderraad kan niet in schoolverband plaatsvinden. Het kinderraadbestuur gaat van klas tot klas om
de voorstellen te bespreken. Ze respecteren 1,5 m afstand.
Feestelijkheden zoals opendeurdagen, schoolfeesten,… kunnen niet. We organiseren een kleinschalig
kinderschoolfeest.
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Peuterkijkdagen of inschrijvingen: Inschrijvingen gebeuren digitaal of op afspraak. We kunnen
uitzonderlijk ouders op school ontvangen voor bv. een rondleiding of onthaalgesprek.
TRAKTATIES
Binnen de klascontactbubbel mag getrakteerd worden maar zelfgemaakte traktaties (cupcakes,
zelfgebakken pannenkoeken, fruitsatés, gebakken koekjes,…) zijn uit den boze.
Handen zijn de grootste virusverspreiders dus traktaties zijn individuele traktaties, bv. een verpakt koekje,
ijsje, banaan, kiwi,…
“Grabbeltraktaties” zoals mandje met letterkoekjes zijn eveneens uit den boze. De voorkeur gaat uit naar
traktaties op voorhand verpakt of met een niet-eetbare schil want deze zijn het meest hygiënisch.
WAT IN GEVAL VAN MOGELIJKE BESMETTING?
De leerling met COVID-symptomen wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in
quarantaine geplaatst tot de ouders hem/haar opgehaald hebben. Ouders worden meteen
gecontacteerd. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord
(contact tracing).
Als school wordt de directeur door het CLB aangesproken indien maatregelen genomen moeten worden.

Heb je een vermoeden op besmetting, dan contacteer je onmiddellijk de school. Je
contacteert ons opnieuw vanaf de test positief is.
Eerlijke communicatie naar elkaar toe is cruciaal.
In functie van de veiligheid voor leerlingen en ouders, onderwijspersoneel, kan overgegaan worden tot
quarantaine.
Voor klasgroepen die in quarantaine moeten gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien.
AFSTANDSONDERWIJS
Het afstandsonderwijs is enkel van toepassing indien klasgroepen in quarantaine worden geplaatst. De
normale schoolwerking blijft maximaal in werking, d.w.z. elke klasgroep kan elke dag naar school, m.u.v.
gedeeltelijke sluiting wegens overmacht.
Wanneer je kind afwezig is omdat hij/zij in quarantaine moet, kan je samen met de klasleerkracht
afspreken om het schoolwerk thuis op te volgen zodat je kind mee blijft met het lesgebeuren.

AFWEZIGHEDEN LEERLINGEN
Het registeren van afwezigheden van leerlingen verloopt grotendeels terug zoals voor corona. Het
bezorgen van een officieel afwezigheidsattest blijft geldig.
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Laat ALTIJD weten als je kind afwezig is door te bellen naar 09 372 71 53 of een mailtje te sturen naar
secretariaat@zandloper.be. Dit geldt van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar.
Aandachtspunt voor kleuters geboortejaar 2015:
De leerplichtverlaging wordt dit schooljaar ingevoerd.
Is je kleuter geboren in 2015 dan is hij/zij leerplichtig en dient hij/zij minimum 290 halve dagen AANwezig
te zijn in de klas om het statuut regelmatige leerling te behouden (in functie van het kindergeld).
VRIJBLIJVENDE CORONA-BENODIGDHEDENLIJST VOOR DE LAGERESCHOOLKINDEREN
-

handgel
doos zakdoeken of keukenrol
reinigingsdoekjes of reinigingsspray
verzorgende handcrème
badeendje of ander (bad)diertje (enkel voor de leerlingen van L1 en L2)

11

